GRI N DS T ED BADMI N T ON K L UB
7200 GRINDSTED

Punkter på
dagsordenen:
Deltagere:

Referat fra bestyrelsesmøde
Den 16. januar 2014 Kl. 18.30 hos Lene
Referatnotater:

To do

Tilstede:
Erik Thøgersen (ET) formand
Karsten Westergaard (KW) næstformand
Mie Hovmøller (MH) kasserer
Mette Krusborg Madsen(MM) USU medlem
Lene Bjerre (LB) sekretær
Afbud:

1. Godkendelse af
dagsorden for
bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af
referat fra
bestyrelsesmøde
d. 12. december
2013
3. Opfølgning fra
seneste
bestyrelsesmøde

Godkendt

4. Siden sidst,
orientering fra
formanden

Der er valg til fritidsrådet 23. januar. Tilmelding var senest d.
13. januar. KW har reserveret 2 pladser til mødet. KW
genopstiller.

Godkendt

Intet

Der er lavet et skriv ift betaling af klublokaler til børne- og
kulturudvalg. Da vi bliver opkrævet betaling for dette. Er sendt
afsted.
Der blev afholdt førstehjælpskursus i tirsdags. Der var 8
tilmeldte. Der har været rigtig gode tilbagemeldinger
5. Nyt fra
kassereren.

Der er et flot overskud

6. Hjemmesiden/
håndbogen

Intet
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7. DMU

Står lidt i skyggen af DM, men der er afholdt nogle få møder.
Det der skal i programmet er på plads og de overordnede ting
er på plads. Vi er der, hvor vi skal være. Hjælpere findes efter
vinterferien.
Der besluttes, at vi søger kommunen om at afholde DMU i
2015-2017.

8. DM

Der har været en del mødeaktivitet. Om kun 3 uger er vi i gang.
På hjælpersiden er vi der, hvor vi skal være.
Sponsor aftaler er lavet.
Der vil også være trænerarrangement, VIP arrangement,
skolebadminton m.m.
Plakater, avisannoncer m.m kommer op, når vi kommer lidt
tættere på.
Der er ikke solgt mange billetter i forsalg

9. Præmiespil,
revurdering

Udsættes til næste møde

10.
Indstilling/forslag
af personer til
GBK pokaler
11. Generalforsamling torsdag d. 6.
marts 2014

Vi har flidspokal og GKSI pokalen
Vi skal tænke over det til næste gang og få sat navne på.
Mødelokale er bestilt af ET
På valg er KW, ET og LB. De genopstiller.

(ET)

Beretninger skal modtages inden 20. februar fra de enkelte
udvalg.
Dato for generalforsamling ændres til 5. marts.
KE laver en note på hjemmesiden.
ET sætter annonce i avisen

12. Nyt fra
udvalgene

(KE)
(ET)

For uddybning af, hvad der foregår i de forskellige udvalg,
henvises til de respektives referater
Seniorspillerudvalg SSU
Der er talt med MC om næste sæson. Han er heldigvis klar til at
træne en sæson mere.
Grundspil er færdig. 1. holdet blev nr. 2 og 2. holdet blev nr. 5.
Slutspillet starter 1. februar.
13 tager til Roskilde til stævne
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Ungdomsspillerudvalg USU
USU er begyndt at arbejde i sommerlejr. Der er flere ting på
plads
Klubtur Ikast 1-2. marts.
Mobbepolitik gennemgået. Forslag renskrives.
Klubmesterskab 6. april.
BadmintonPeople indbetaling af kontingent skal være klar til
næste sæson.
Hædersbevisninger inden 15. februar. Helle forespørges om
hun vil stå for det. Overrækkelse 2. april.
Motionsspillerudvalg MSU
Der er tilmeldt 46 spillere til BP Cup (Billund Produkts) den
26. januar
En tilbage gang på 8 spillere, især Hejnsvig svigter hvorimod
Vesterhede fortsætter en positiv fremgang.
Stævneudvalg STU:
Intet
Sponsorudvalg SPU:
Intet, men vi trænger voldsomt til at få gjort noget ved
sponsoraftalerne til bladet.
Mikael og Kurt forespørges, om de vil sikre at sponsorer
kommer på hjemmesiden

(KW)

Bladudvalg BLU
Ole og Karin har sendt udkast til håndbogen. Datoer er rykket
lidt omkring deadline. Der er rettet til i forhold til ny udgiver.
Uddannelsesudvalg UDU
3 skal på kursus næste weekend på T2.
Evt. kan vi lave et ungdomstrænerkursus hold selv her i
Grindsted. Der tages kontakt om dette

(ET)

Kontoret
Der er desværre dårlig mobil og netforbindelse på kontoret.
9. Udtrækning af
præmiespil for
november 2013

Udtrækning februar
3, 4, 30, 46, 64, 71, 85, 86, 89, 92, 94, 97, 143, 144, 147
Udtrækning marts
13, 27, 46, 57, 71, 81, 89, 107, 112, 115, 118, 120, 134, 145,
146
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10. Evt.

Der har været påsat brand i Magion, heldigvis skete der kun
mindre skader.
Mødet slut kl. 20.25

Erik Thøgersen

Karsten Westergaard

Mette Krusborg Madsen

Mie Hovmøller

Lene Bjerre
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